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ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

Шостка                             
	  від  09.04.2020 р.                                                                     № 96 


Про  заходи щодо  збільшення надходжень до бюджету Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади , економного, ефективного та раціонального  використання бюджетних коштів та недопущення втрат міського бюджету













Відповідно до статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 27.03.2020 р. № 125-ОД  з метою збільшення надходжень до бюджету  Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади, економного, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, виконавчий комітет Шосткинської міської ради

В И Р І Ш И В:

         1.Затвердити заходи щодо   збільшення надходжень до бюджету Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади, економного, ефективного та раціонального  використання бюджетних коштів та недопущення втрат міського бюджету (додаються).
 2.Керівникам структурних підрозділів, відповідальних за виконанням заходів, забезпечити безумовне виконання затверджених цим рішенням заходів та надання детальної інформації до фінансового управління Шосткинської міської ради щокварталу  до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом. 
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому  від 20.03.2019 р. № 65 «Про заходи щодо ефективного використання бюджетних коштів  місцевого бюджету м.Шостка у 2019 році»  в зв'язку з прийняттям даного.



         Міський  голова                                                          Микола  НОГА





ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому               Шосткинської міської ради  
від  09.04.2020 р. № 96


Заходи 
щодо   збільшення надходжень до бюджету Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади , економного, ефективного та раціонального  використання бюджетних коштів та недопущення втрат міського бюджету


№ з/п
Зміст заходів
Термін виконання
Відповідальний виконавець
1
2
3
4
1.
Забезпечити координацію роботи щодо виконання показників та мобілізації доходів до бюджету Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади
Протягом року
Заступники міського голови згідно з розподілом обов’язків
2.
Здійснення щомісячного моніторингу надходжень до місцевого бюджету в розрізі податків і зборів(обов’язкових платежів)
Протягом року
Фінансове управління ШМР
3.
Здійснення контролю за справлянням платежів до бюджету Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади, згідно з вимогами чинного законодавства.
Протягом року
Шосткинське  управління ГУ ДПС у Сумській області
4.
Скорочення податкового боргу. 
Протягом року
Шосткинське  управління ГУ ДПС у Сумській області
5.
Сприяння створенню нових робочих місць та легалізації тіньової зайнятості населення, забезпечення ефективної роботи комісій і робочих груп з питань погашення  заборгованості з виплати заробітної плати

Протягом року
Шосткинська міськрайонна філія Сумського обласного центру зайнятості, управління праці та соціального захисту населення ШМР, Шосткинське  управління ГУ ДПС у Сумській області,  виконавчий комітет ШМР
6.
Забезпечення робіт зі збільшення надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них на конкурентних засадах у встановленому законодавством порядку
Протягом року
Відділ комунальної власності ШМР
7.
Підвищення ставок орендної плати за землю відповідно до законодавства України
Протягом року
Відділ комунальної власності ШМР
8.
Ефективне використання майна комунальної власності та своєчасна сплата орендної плати відповідно до укладених договорів оренди, проведення роботи з укладання нових договорів
Протягом року
Відділ комунальної власності ШМР
9.
Забезпечення виконання частини першої ст.51 Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ та закладів чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату,включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах
Протягом року
Головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету, керівники установ, закладів та організацій 

10.
Забезпечення дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами
Протягом року
Розпорядники бюджетних коштів міського бюджету, керівники установ, закладів та організацій
11.
Планування та здійснення видатків, пов’язаних із стимулюванням (надбавки, доплати, допомоги, винагороди, премії, інші заохочувальні виплати) працівників кожної бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат  та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ.
Протягом року
Розпорядники бюджетних коштів міського бюджету, керівники установ, закладів та організацій
12.
Зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів
Протягом року
Розпорядники бюджетних коштів міського  бюджету, керівники установ, закладів та організацій
13.
Розроблення та затвердження планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

До 25 травня
Головні розпорядники бюджетних коштів міського  бюджету, розпорядники бюджетних коштів
14.
Забезпечення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів і витрачання ними бюджетних коштів 
Протягом року
Головні розпорядники бюджетних коштів міського  бюджету, керівники установ, закладів та організацій
15.
Дотримання вимог чинного законодавства України при проведенні закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів.

Протягом року
Головні розпорядники бюджетних коштів міського  бюджету, керівники установ, закладів та організацій
16.
Встановлення економічно обґрунтованої вартості платних послуг, що надаються  комунальними закладами та установами
До 1 червня
Головні розпорядники бюджетних коштів міського  бюджету, розпорядники бюджетних коштів,
виконавчий комітет ШМР,
керівники комунальних установ
17.
Оптимізація та впорядкування діючих цільових програм, що фінансуються з міського бюджету, шляхом визначення найпріоритетніших  завдань і заходів та усунення їх дублювання, контроль за дотриманням орієнтовних обсягів фінансового забезпечення,затвердженого в програмах
Протягом року
Головні розпорядники бюджетних коштів міського  бюджету, керівники установ, закладів та організацій

Керуючий справами виконкому	   	     	Олена КРАВЧЕНКО

